
CRESCINA HFSC stopper ikke blot dit 
hårtab men stamceller og et særligt 
aktiv booster den naturlige hårvækst og 
gør samtidig det enkelt hårstrå tykkere 
og stærkere. Produktet virker mod alle 
hårtabslidelser; hårtab forårsaget af
stress, hormoner, arvelighed, alder, 
graviditet, mm.  Efter visse medicinske 
behandlinger, såsom kemoterapi, vil 
behandling med CRESCINA HFSC kunne 
aktivere hårvæksten umiddelbart efter 
endt behandling.

Midlertidigt hårtab kan helbredes og 
behandles oftest inden for 2-4 måneder. 
Permanent hårtab derimod (oftest arve-
ligt), kan ikke helbredes, men behandling 
med CRESCINA HFSC, kan udskyde 
hårtabs- og udtyndingsprocessen.

Nogle eksempler
Anne Sofie på 18 år og Henning på 57 
år har begge gennemført en behandling 
med CRESCINA HFSC.  Årsagerne til 
Anne Sofie og Hennings hårtabslidelser, 
er forskellige og CRESCINA HFSC er 
netop søgt afpasset dette og findes i 
forskellige styrker til afdækning af hårtab 
og hårudtynding (manglende hårgen-
vækst).

Styrket Hårvækst
Uanset om håret er kort eller langt, skal håret blive hvor det er!   
Med CRESCINA HFSC kan du genaktivere hårvæksten og stabilisere hårtab

Jeg har meget tyndt hår, og har altid 
haft det.  Det blev endnu værre ifm 
eksamen hvor jeg tabte store mæng-
der hår. Jeg har prøvet både laser og 
diverse shampoo’er samt hårkurer. 
Intet har rigtig virket, men efter jeg 
er begyndt at bruge CRESCINA er 
der begyndt at komme flere hår og 
mit hår føles  kraftigere end tidligere. 

Før Efter 2 måneder

Før Efter 4 måneder
ARVELIG HÅRUDTYNDNING
Jeg lider af arveligt hårtab og i de 
seneste år er det blevet mere og 
mere synligt. Jeg blev ved et tilfælde 
introduceret til CRESCINA og jeg må 
sige jeg er overrasket over resulta-
tet.  Min frisør og venner er gået fra 
at påtale hvor tyndt mit hår er ved at 
blive til hvor fyldigt det nu er blevet. 

Henning

Anne Sofie
TYNDT HÅR OG STRESS RELATERET HÅRTAB

Dokumenteret effekt
CRESCINA HFSC er testet på førende 
laboratorier i Europa og holder 9 
internationale patenter. Testresultater 
efter 4 måneders behandling viser at 
testpersonerne fik mere end 6.300 nye 
hår og et reduceret hårtab på 46,8%.

CRESCINA HFSC er afpasset I forskellige 
varianter og styrker i formler til mænd og 
kvinder.

Gratis hårbundsundersøgelse
I samarbejde med CRESCINA tilbyder 
Glostrup og Hadsten Apotek gratis og 
uforpligtende hårrodsanalyse og tilbyder 
samtidig kyndig vejledning i valg af vari-
ant og styrke.

crescina.dk 
På crescina.dk kan du finde information 
omkring de fleste typer af hårtab, samt 
vejledning til valg af rette behandling. 

Produktet sælges online 
hos 

matas.dk, 
webapoteket.dk
 apotekeren.dk

crescina.dk

og i håndkøb hos
Matas medicare butikker

 og hos udvalgte 
apotekere.

Råd og vejledning hos 
DK importør  

Galaxa Pharma  
tel. 70 70 73 37 

crescina.dk


